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زايخيز و آسيببندي و تحليل نواحي جرمپهنه

سكونتگاههاي شهري استان گلستان
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چكيده
تهيه نواحي شهري تأكيدستان با زاي استان گلخيز و آسيباين مقاله با هدف ارائه تصويري از وضعيت مكانهاي جرم

 (GIS) وارد سيستم اطالعات جغرافيايي ،»اسنادي«و »ميداني«اطالعات حاصله از روش بدين منظور. گرديده است
Arcافزار و با استفاده از نرمشد GIS 9.23ي جانبي ها و برنامهD Analyst و Crime Analysis، كار تجزيه و 

اي وقوع جرم و هويت ي نقطهها اليه،نتايج پردازش. شهرستاني و استان انجام گرديد،يتحليل جرايم در سطوح شهر
دهد بيشترين فراواني نوع جرم در دو شهرستان بزرگ استان،گرگان و نشان ميرا ي استان هامكاني شهرها و شهرستان

اني نوع جرم در شهرهاي همچنين بيشترين فراو. گنبدكاووس به ترتيب به سرقت و خودكشي اختصاص داشته است
ثير أخودكشي و قتل و سرقت اختصاص داشته است كه ميزان فراواني آن تحت تاستان به قاچاق مواد مخدر،

خيز بويژه نواحي بررسي وضعيت پراكنش مكانهاي جرم. اجتماعي و اقتصادي شهرها متفاوت استويژگيهاي كالبدي،
از جمله، دوركيم كه معتقد به وجود رابطه بين .ده در اين زمينه استي ارائه شهايد برخي از نظريهؤشهري استان م

ديده و مخروبه هاي آسيبنيز كه محيط» جرج كينگ و جميز كيو «.افزايش جرايم و افزايش جمعيت شهرها بود
، رشد و كه بر رابطه بين افزايش جمعيت» هال«. انددانستهمؤثرنظمي و وقوع جرم در شهرها شهري را در ايجاد بي

 كه تراكم زياد جرايم خياباني و نوع كاربري زمين »الوين«.  داشتتأكيدتوسعه شهرنشيني، افزايش جنايت و بزهكاري 
در مجموع نتايج حاصله با بسياري از مطالعات نظري و تجربي مشابه پيشين، همخواني. دانستشهري را در ارتباط مي

. و قابل تبيين استداشته

.GIS،زا نقاط آسيب،خيزمكانهاي جرم، استان گلستان:هاي كليديواژه

 :g_mirkatouli@yahoo.comEmailدار مكاتبات                                                    نويسنده عهده∗
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مسألهطرح 

ي هارشد شتابان و نامتوازن جمعيت شهري در جهان و بويژه در كشورهاي جهان سوم در دهه
اين موضوع كه در آينده نزديك، فقر و تنگدستي، عدم . اخير، باعث بروز نگراني شده است

از قبيل مسكن، سوء تغذيه، ناسالم شدن محيط طبيعي و (كمبود وسايل زندگي و رفاه اشتغال،
كه به دنبال رشد سريع جمعيت شهري، توسعه ) از بين رفتن امكانات طبيعي و آلودگي هوا

گيرد، حيات انسان روي كره زمين رويه از مواهب طبيعي صورت ميبرداري بيصنعت و بهره
هاي نظميها و بيآشفتگي ناامن،هاي ناسالم وايجاد محيط. پذير ساخته استرا آسيب

سازد و اين مسئله كه در اجتماعي، محيط زندگي را بيش از پيش ناسالم و غيرقابل تحمل مي
در كشورهاي در حال توسعه شته، تمامي سطوح و زواياي فردي، اجتماعي و كالبدي تأثير گذا

سعه شهرنشيني و در اين ميان گرايش به سوي شهرهاي بزرگ و تو. شودبيشتر احساس مي
مهاجرت روستائيان به شهر و سكونت در حواشي اطراف شهرها و محالت خاص، 

.هاي خاصي را به اين جوامع تحميل نموده استپيچيدگي
هاي زندگي بيشتر شود، عوامل دهد كه هرچه اندازه و جمعيت محيطها نشان ميبررسي

شهرنشيني «، 1به عقيده ورث. شودر مي بيشتخيزجرمساز ايجاد كالبدهاي شهري سياه و زمينه
نتايجي از قبيل افزايش اندازه جمعيت را در پي دارد كه خود باعث پيامدهاي اجتماعي و 

انفجار «همچنين هال عقيده دارد كه ). Knox, 1993: 58(» شودميشناسي در زندگي شهريروان
شود كه حتي از بمب ميهاي رفتاري مخربي جمعيت در شهرهاي دنيا منجر به ايجاد چرخه

عالوه بر آن با افزايش جمعيت، تنوع در ). 227: 1376هال، (» تر استهيدروژني هم مهلك
در .(Knox, 1993: 57)شود تر ميرنگتبع انسجام و توافق اجتماعي كمآيد و بهفرهنگ پيش مي

يابد، كنترل هاي دولتي و نيروي انتظامي كاهش ميچنين وضعيتي، تسلط تشكيالت و سازمان
احترامي به موازين شكني و بينظمي اجتماعي، قانونگردد و در نتيجه بياجتماعي تضعيف مي

مقايسه ميزان وقوع جرايم در روستا و ).120: 1374سلطاني، (يابد و ضوابط جامعه افزايش مي
 براي بروز باشد كه هرچه تعداد جمعيت يك ناحيه فزوني يابد، زمينهشهر مبين اين واقعيت مي

1 - Wirth
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در مناطق شهري داراي « اظهار داشته است 1همانگونه كه لي. گرددو گسترش آسيب مستعد مي
5 برابر، جرايم ملكي 3 هزار نفر جمعيت نسبت به شهرهاي كوچك، ميزان قتل 250بيش از 

 :Walmsly, 1988 (»افتد برابر بيشتر اتفاق مي40 برابر و دزدي 10برابر، جرايم خشونت بار 

راه با توجه به واقعيات مزبور و گسترش روند شتابان شهرنشيني و رشد نامتوازن مناطق،). 140
چه نقاطي در استان گلستان مستعد وقوع «گردد، اساسي اين نوشتار هموار ميسؤالبراي طرح 

هاي با عنايت به ضرورت اتخاذ برنامه» است؟) نقطه داغ(زاي اجتماعي و جرمهاآسيب
گرايانه براي پيشگيري و كاهش جرايم، متناسب با بافت محلي در تهيه و اجراي مداخله
مند، پراكنش جرايم را با در نظر گرفتن ها، اين نوشتار در صدد است با كنكاشي نظامبرنامه

. شناسايي و منعكس نمايد،ايههويت مكاني به صورت اليه نقط

پيشينه تجربي 

 را بيانگر يك مكان با ميزان باالي »خيزي جرمهامكان« اصطالح ،پژوهشگران جرم و مكان
 يك محله كوچك و يا چند خيابان ،محدوده اين مكان بخشي از شهر. كنندجرم تعريف مي

تعريفي ديگر، . مجاور يكديگر و حتي ممكن است يك خانه يا يك مجتمع مسكوني باشد
 حداقل در يك ،بينيپيشابل ي كوچك با تعداد جرم زياد قهااين اصطالح را معادل مكان

 ابتدا توسط ،خيزي جرمهاديدگاه مكان. )Taylor,1998: 3(ساله دانسته است زماني يكةدور
شناسي مكاني جرم مطرح شد كه مبتني بر سبب1989در سال » برگر«و » گاتين «،»شرمن«

يل وجود برخي  يا نقاط خاص از شهر به دلهابرخي محدودهبر مبناي اين تئوري،. بوده است
ي شهري ا كه فضاهباشدميعناصر كالبدي، اجتماعي و اقتصادي داراي تعداد زيادي جرم 

ها و نواحي حاشيه شهر، داراي اين گاههاي حمل و نقل و برخي گذرها و ايستگاهنظير پايانه
توانند برفضاهاي شهري ميبر اساس اين رويكرد،). Sherman, 1989: 27-55(ويژگي هستند

و اين موضوع نقطه عطف پيدايش وگسترش  بگذارندتأثيرميزان و شدت و ضعف جرايم 
اين . باشدمي،مطالعات جغرافياي جرايم شهري كه در چند دهه اخير رشد و بالندگي يافته

بسياري از . نوع جرم و مكان وقوع جرم استزمان،چارچوب مبتني بر رابطه تحليلي فضا،

1 - Ley
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ي جغرافيايي جرايم شهري به چهار عامل كليدي قانون،هار بررسيد «:نظران معتقدندصاحب
محدوده خاص زماني و مكاني كه وقايع (و مكان جرم ) شئ يا شخص(قرباني جرم مجرم،

در مطالعه حاضر، به ). Brown, 2000: 2(»شودمي فراوان تأكيد،)افتدمجرمانه در آن اتفاق مي
ارتكاب جرايم را بر حسب نوع و فراواني آن در  محل ،اطالعات جغرافياييكمك سامانه

از آنجايي كه . استدهستان و شهرستانهاي استان گلستان شناسايي كردهسطح نقاط شهري،
 شكل خيز در نواحي شهريي جرمها روند رو به رشد مكان،به موازات گسترش شهرنشيني

پرداخته  تعاملي اين دو متغير  مختصر به ادبيات اين حوزه و تبيين رابطهطوربهگيرد، لذا مي
. شودمي

اي است كه از نقش و بافت نهادهاي دروني آن اي از روابط متقابل ويژههر مجموعهش
هاي عيني، ويژگية يك تعريف ذهني، وجود شهر را بر پاية بنابراين بدون ارائ. گيردت ميأنش

م نه صرفاً كميت جمعيتي پذيري و نقش اقتصادي و اداري آن ميهيعني كيفيت ساختار جامع
تعريف قابل دركي از فضاي همچنين برخي از انديشمندان).316ـ317: 1384شيخاوندي، (

فضاي شهري ساختاري سازمان يافته، آراسته و واجد نظم به صورت «: اندشهري ارائه داده
هاي بخشي از اعمال و فعاليت). 18: 1371توسلي، (» هاي انساني استكالبدي براي فعاليت

اي كالبدي براي فضا مجموعه«افتد و بنا به گفتة آنتوني گيدنز انساني در مكان و فضا اتفاق مي
مهار تعامالت «فضا را بر اساس ميزان ). Giddens, 1990: 243 (»تعامالت اجتماعي است

:كنندبه سه دسته تقسيم مي» اجتماعي
پذير است همة اعضاي جامعه امكانبه آن براي » دسترسي« فضايي است كه :فضا عمومي: الف

.گيرداما فرد در انجام اعمالش آزادي كامل ندارد و هنجارها و قوانين جامعه را در نظر مي
 فضايي است كه براي استفادة عموم آزاد است اما :فضاي نيمه عمومي يا نيمه خصوصي: ب
.كنندگان خاص دارددليل محدوديت در هدف و كاربري آن، استفادهبه
 :Rapoport, 1977 (شود فضايي است كه به وسيلة اشخاص اشغال مي:فضاي خصوصي: ج

 نوزدهم شديداً مورد بررسي روابط ميان شهر و شهرنشيني و بزهكاري در اواسط سدة). 289
.)39: 1379كاميار، (توجه واقع شد 
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ات تأثيري به بررس) 1920ـ1864 (3 و وبر2، زيمل)1917ـ1858 (1نظير دوركيمدانشمنداني 
هستة اصلي تحليل . شناسي و اجتماعي شهرنشيني ناشي از انقالب صنعتي پرداختندروان

 ,Knox ( جامعه و درجة اخالقي آن بوداجتماعي اين دانشمندان مبتني بر ارتباط بين اندازة

زا براي اولين بار در نيمه اول قرنخيز و بحرانبررسي علمي پيرامون نقاط آسيب). 57 :1993
1935در سال ). 216: 2000انسولن، (صورت پذيرفت » گري«و » كتله«نوزدهم به وسيله 

در انگلستان و ولز نتيجه گرفت كه تراكم جمعيت يكي از عوامل اصلي جرم و جنايت » راسن«
 بايد ، محيط كالبدي برجرايم منتشر شده استتأثيراز نخستين پژوهشهايي كه درباره . باشدمي

در اين اثر او هشت عامل طراحي .  منتشر شد1972ياد كرد كه در سال 4»نيومن«راز اثر ماندگا
 طرح مسكن دولتي همبستگي چشمگيري داشتند،169را كه با ميزان ارتكاب جرايم در 

 ,Newman(يابد ميمشخص كرد و نشان داد كه با اصالح هر يك از عوامل ميزان جرايم كاهش 

در اين زمينه انجام شده است بايد از كوششهاي پژوهشگران از ديگر پژوهشهايي كه ). 1972
 فعال در اين زمينه به پژوهش طوربه تا به امروز 1970هلندي ياد كرد كه از اوايل دهه 

 بناهاي بلند مرتبه و تراكم مسكوني در تأثير از جمله مسألهايشان به ابعاد مختلف . اندپرداخته
اضطراب و ترس در محيط كالبدي و ارتباط آن با جرايم ات تأثير و همچنين ،رفتار اجتماعي

يي نيز براي كاهش جرايم از طريق طراحي محيط هااند و حتي راهنماييتوجه خاصي داشته
5مرياز آثار مهم ديگر در اين باره بايد به پژوهشهاي ). Voordt, 1988(اندكالبدي تدوين نموده

و همكاران در سال 8 كلمن و1986 در سال 7اسميت،1983 سال  در6 پوينر،1981 سال در
در آثار اخير اصول غيرعلمي و طراحي محيط كالبدي براي كاهش ميزان .  اشاره كرد1985

 نخستين 1833در سال » گري«و » كتله«.جرايم با تفصيل و كاربرد بيشتري مطرح شده است
كولوژي اجتماعي انجام هاي اگيري از انديشههاي علمي جغرافيايي جرم را با بهرهپژوهش

1 - Durkheim

2 - Simmel

3 - Weber

4 - Newman

5 - Merry
6 - Poyner
7 - Smith
8 - Coleman
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.آنها به تشريح ميزان جرم در رابطه با شرايط اجتماعي و سكونتي مختلف پرداختند. اندداده
ساخت جنسي (برخي متغيرهاي جمعيتي » كيمك«و » شاو«متفكران مكتب اكولوژي از جمله 

ري از جمله مشخصات مناطق مختلف شه(هاي مكاني و مشخصه) درآمد(و اقتصادي ) و سني
تحقيقات . )469: 1379، نياكي(اند در رابطه با جرم در نظر گرفته) يا محل سكونت جرم
23دهد كه  نشان مي،شناسي و كرسون درباره عوامل مؤثر در بزهكاريمتخصصان مركز جرم

درصد آنها 22كردند كه داراي جمعيت زياد بوده و درصد جوانان مجرم در مناطقي زندگي مي
 مشكل مسكن نيز وجود داشته ،كردند كه عالوه بر كثرت جمعيتي زندگي ميياهدر ساختمان

 تحقيقاتي در شهر گرانوبل فرانسه 1976 سالدر2 و خانم ميشو1همچنين دكتر الفون. است
 كه اطفال بزهكار بيشتر در ساختمانهاي ناسالم و اندانجام داده و به روشني مشخص كرده

ي كارگر نشين ساكن هاي اخالق زيان آور است و يا در محلهبرخي از محالتي كه براي سالمت
دهد كه بزهكاري جوانان در اين محالت و ساختمانهاي اين تحقيقات نشان مي. اندبوده

 درصد 18در واقع . ي شهر زيادتر بوده استها از حد متوسط مجموع بزهكاري،مخروبه
ي مخروبه و ناسالم ساكن ها در محله اغلب،اندبزهكاراني كه به جرائم گوناگون مرتكب شده

.بدنام و فاسد ساكن بودند و محالتها درصد آنان كساني بودند كه در ساختمان35 و ،بوده
 رابطة محيط سكونت و بزهكاري را تأييد ،ي خودهااين پژوهندگان نيز در پايان بحث

كن است در مكانهاي در بررسي جرايم خياباني مم).27ـ1374:29مساواتي آذر، (نمايند مي
زاي شهري به نوع كاربري زمين و سهولت جايگزيني آنها، تراكم زيادي خيز و آسيبجرم

اند و با پتانسيل باالي بعضي مكانها بيانگر جرايم عمومي) 1997الروين، (وجود داشته باشد 
 و رفت و روهاها پيادهكنند؛ زيرا در اين مكانها را به آساني در خود جذب ميخود، طعمه

به دليل شهرت ) اندايبيانگر جرايم جاذبه(آمدهاي عمومي زيادي وجود دارد، جاهاي ديگر 
بنابراين پليس كارآمد . ممكن است پتانسيل بااليي در جلب و جذب خالفكارها داشته باشد

هاي فرعي داراي ممكن است در يك منطقه معين با توجه به موارد فوق در ايستگاه
).1997تيلر، (فاوتي باشد عملكردهاي مت

1 - Dr. Lafon
2 - Mme- Michoux
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ي شهري به خصوص در شهرهاي هاساز جرائم در محيطهاي زمينهيكي ديگر از مقوله
ها در باشد كه نوع فضا و كاربريهاي خياباني براي زنان و عابرين پياده ميبزرگ، مزاحمت

هاي موقت حلهاي تنگ در مروگذار است پيادهتأثيرهاي بسيار ها و ناهنجاريروياين نوع كج
شود به عالوة سد معبرهايي كه توسط ها در نظر گرفته ميروها توسط شهرداريكه در اين پياده

هاي مناسبي را جهت ارتكاب به بزهكاري و مزاحمت فراهم گردد محلفروشان ايجاد ميدست
ن رفت و در بسياري معابر امكا. اندازندميĤورند و گاهي حتي جان شهروندان را هم به خطر مي

جوامع شهري و روستايي داراي . آمد بانوان حتي در ساعات اوليه شب هم وجود ندارد
اختالف در شيوة زندگي ميان شهر و روستا باعث شده است . هاي زندگي متفاوتي هستندشيوه

كه برخي از محققان، شهرنشيني را توأم با گناه و خطا بدانند و روستانشيني را توأم با 
شود ولي اگرچه در روستاها هم جرايمي انجام مي). 97: 1372شكويي،( پاكدامني پرهيزكاري و

به عقيدة برخي، در مناطق روستايي بزهكاري . ميزان و نوع آن با جرايم شهري تفاوت دارد
فتد، حال آنكه در شهرها بزهكاري ابيشتر اتفاق مي) قتل و درگيري(آميز و فيزيكي خشونت

زني، تجاوز هاي مسلحانه، كيفسرقت). 39: 1379كاميار، (يابد اب ميسودجويانه بيشتر ارتك
عنوان مثال، توزيع مواد مخدر نيازمند به.اندبه حقوق ديگران، قاچاق و نظاير اينها از همين نوع

ها و فضاهاي داخل آنها، تجمع دو يا چند نفر محدود است كه حاشيه برخي از پارك
). 1381سفيري،(هاي قديمي شهر هاي بافتز در داخل كوچههاي نوسانشيني ساختمانعقب

روز و يا فضاهاي فاقد روشنايي در شب، اين تردد در بعضي از ساعات شبانهمعابر خلوت و كم
هاي شلوغ و پر رفت رند؛ در حالي كه فروش نوارهاي غيرمجاز در ميدانوآفضا را پديد مي

هاي مسكوني و يا  از جرايم مانند سرقت از خانهبراي وقوع بعضي.گيردوآمد شهر صورت مي
خشونت عليه زنان ممكن است هم متجاوز و هم قرباني در يك محل باشند؛ در حالي كه در 

ها مانند دستبرد و يا ارتكاب به اعمال خالف نه متجاوز و نه طعمه جرايم عمومي خيابان
ع برخي از جرايم خياباني كه مطمئناً در وقو.باشندهيچ يك در يك جا ثابت نمي) هدف(

در جايي كه موقعيت . باشدممكن است منجر به موقعيت گردند، مكان داراي نقش اساسي مي
تر است و يا جايي كه شرايط خاص و راحتي حاكم است اند موارد سرقت راحتها ثابتهدف

.كنند نقش مكان را اثبات ميتأثيرها يورش به بارها و ميخانه
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روزي آن دسته از جوانان و نوجواناني كه از مناطق مختلف  اسكان شبانه،گوتحقيقات شيكا
 اين مطالعات نشان داد كه .ريزي كرد برنامه،شهر به دادگاه ويژه اين افراد ارجاع شده بودند

ي بزهكاري هانرخ. دار تناسب دارداكناف شهر با يك الگوي نظامو توزيع بزهكاران در اطراف 
تر قه پايين در محالت قديمي شهر در باالترين حد امكان بود و در مناطق مرفهدر بين افراد طب

 به موازات افزايش فاصله از اهالي ،ي بزهكاريهاالگوي كاهش نرخ،همچنين... يابدميكاهش 
اين . مالحظه گرديد،ي نژادي يا قوميهادر ارتباط با گروه،ساكن در محالت قديمي شهر

شناسي طبيعي شناسي شهري كه شهر را همانند جوامع بومبه نظريه بوم با مراجعه هايافته
). Akers, 2004: 159-160(شد مي تبيين ،دادميمتشكل از گياهان و حيوانات مد نظر قرار 

دهد كه رابطه مستقيمي بين ازدحام و تراكم و نيز نشان مي) 1962(تحقيقات تجربي كالهون 
رود كه انسان نيز مياحتمال.ي آزمايشگاهي ديده شده استبين موشهادرآميزخشونترفتار

 چنين واكنشي را از خود نشان دهد و باالخره مطالعات ،در شرايط تراكم بيش از حد ازدحام
يابد  انزواطلبي اجتماعي نيز افزايش مي،دهد كه با افزايش تراكمنشان مي) 1970(النسينگ 

اكم جمعيت و شناخت همسايه وجود داردي كه روابط همبستگي منفي بين ترطوربه
در بررسي جغرافياي تطبيقي پاتولوژي )1378(مافي ... اعزت).52 ـ 63: 1381،رضازاده(

درآمد سكونت هاي كمنتيجه گرفت كه مجرمان شهري بيشتر در محله) وين ـ مشهد(شهري 
گيري ناهنجاري و كلهاي شنژاد در مطالعه جغرافيايي جرايم شهري به كانونعبادي. دارند

هاي شهري، معابر و ميدان: خيز شهرها به شرح ذيل پرداخته استخيز و جرمنقاط آسيب
هاي مسكوني از مهمترين ها و محدودهها، مراكز تفريحي و گذران اوقات فراغت، پايانهتقاطع
حيدري در بررسي وضعيت جرم و رابطه آن با .شوندزا محسوب ميهاي بحرانكانون

پرداخته ) 1370ـ1380(هاي اجتماعي ـ اقتصادي و جمعيتي كشور طي ده سال گذشته اخصش
.دهدزا و ميزان جرايم را نشان ميداري افزايش نقاط آسيبكه نتايج حاصله به نحو معني

هاي مربوط به مكان و جرم در محافل  عالقه و توجه فزاينده به پژوهش1990 كلي از دهه طوربه
هاي كاربردي در جغرافيا هاي فني و راهيابي به پژوهشرت گرفته است كه پيشرفتعلمي جهان صو

 در تحليل فضايي جرايم از بعد مكاني (GIS)افزارهاي سيستم اطالعات جغرافيايي بويژه به كارگيري نرم
. داشته استمسأله، نقش مؤثري در ارتقاء سطح كيفي و شناخت علمي ابعاد )شهري و روستايي(
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 نظري پيشينه

ي هايي كه معطوف به آسيبها و ديدگاههابندي كلي مي توان بررسي عمده نظريهدر يك جمع
 بررسي . نيمه دوم قرن نوزدهم دانستبويژهشهري هستند را به بازه زماني انقالب صنعتي و 

روابط ميان شهر و شهرنشيني و بزهكاري نيز در اواسط سده نوزدهم شديداً مورد توجه واقع 
ي خود دربارة تأثير عوامل محيط هاشناسي ضمن بررسيمتخصصان بوم دانشمندان و.شد

 كه بين رفتارهاي مختلف انساني و عوامل محيط طبيعي مانند آب و هوا و اند دريافته،طبيعي
زمين و نوع منابع طبيعي مانند كوهستاني بودن محل سكونت و نواحي شهري و روستائي 

 مسائل اجتماعي از جمله ، پيشگامان مكتب اكولوژي شهر شيكاگو.رابطة مستقيم وجود دارد
).105: 1372،شكويي(ند كردميي مكاني جستجو ها و خصيصههارا در تفاوتميزان جرايم

روزي آن دسته از جوانان و نوجواناني كه از مناطق مختلف  اسكان شبانه،تحقيقات شيكاگو
اين مطالعات نشان داد كه . ريزي كرد برنامه، بودندشهر به دادگاه ويژه اين افراد ارجاع شده

ي بزهكاري هانرخ. دار تناسب دارد اكناف شهر با يك الگوي نظام وتوزيع بزهكاران در اطراف
تر در بين افراد طبقه پايين در محالت قديمي شهر در باالترين حد امكان بود و در مناطق مرفه

 به موازات افزايش فاصله از اهالي ،ي بزهكاريها نرخالگوي كاهش،همچنين... يابدميكاهش 
اين . مالحظه گرديد،ي نژادي يا قوميهادر ارتباط با گروه،ساكن در محالت قديمي شهر

شناسي طبيعي شناسي شهري كه شهر را همانند جوامع بوم با مراجعه به نظريه بومهايافته
) Akers, 2004: 159-160(شد تبيين مي،دادمتشكل از گياهان و حيوانات مد نظر قرار مي

ي داراي ها كرده و معتقد است كه محلهتأكيد2مختلط از زمين بر كاربري1جيكوبسجين 
ي هابيشتر از محله...)تفريحي و ،اداري،تجاري،مثل كاركرد سكونتي(كاركرد گوناگون 

شوند كه در طي روز و مي سبب3كاركرديي چند هامحله.  داراي امنيت هستند،كاركرديتك
 در محله حضور داشته باشند و اين سبب افزايش نظارت غير هاغروب تعداد زيادي از انسان

 احتمال وقوع ،ي خلوت و آرامها فعاليت بزهكارانه بيشتر در محل،برعكس. شودميرسمي 

1 - Jane Jacob
2 - Diverse land use
3 - Multi -functional
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اراي يي كه دها نقاط گردشي و تفريحي درون شهرها و مكان.)43: 1386، پورشارع(دارند 
 مناطق دروني شهرها كه .زايي بيشتري دارندجرمبيشترين ازدحام هستند نسبت به نقاط آرام،

 و ها به همراه زاغه،اندشرايط محيطي مطلوبي ندارند و براي تجمع مهاجران تازه وارد مناسب
ا بيشترين  به عنوان مكانهايي ب،اندي باال و نامناسبهاآبادهاي اطراف شهر كه داراي تراكمحلبي

جرايم خشونت بار اغلب در مناطقي كه ويژگيهايي . اندميزان جرم و بزهكاري شناخته شده
ي هامعموالً محله. )Walmsly, 1988: 41(شوند همانند مناطق دروني شهر دارند ديده مي

 انحرافات اجتماعي بيشتري ،پرجمعيت شهرها به علت كمبود امكانات اقتصادي و اجتماعي
ميلي بسياري از مردم براي سكونت در مناطق داخلي شهر به علت ترس از جرايم يب.دارند

 دامن هاي سكونتي اين مناطق شود و به پراكندگي حومههاتواند باعث كاهش ارزش زمينمي
امس . )145، همان(ريزي شهرها كمك كند زند و بدين وسيله به مشكالت مالي و برنامه

. داندمي» هاتفاوتهاي فرهنگ«البدي را ناشي از ي كها محيط تفاوت1راپاپورت
. شناخت نظام فعاليتها و شيوه زندگي است،به نظر او بهترين راه تجربي ساختن فرهنگ

. ارتباط و زمان،معنا،فضا: ريزي شهري در نظر او سازماندهي چهار عامل در محيط استبرنامه
نظريه پنچره ). Rapoport, 1977: 9-14(ه دارند يافته با فرهنگ هر جامعه رابط نظامطوربهآنها 

 ناظر بر اين موضوع است كه ، شده مطرح3 كلينگ جيمز ويلسون و جورجكه توسط2شكسته
 نماي كثيف ،زباله انباشته شده: توجهي وجود دارد نظير كه در آن نمادهاي بيايهدر محل«

دهند كه ميتمام اين نمادها نشان ،ي شكسته شدهها و پنچرههانظمي در ساختمان بي،بيروني
 ضمني به افراد طوربه لذا . قوي نسبت به محله خود هستنديمردم اين محله فاقد حس اجتماع

 كه ساكنان محله چندان حساسيت و واكنشي نسبت به شودميبزهكار اين پيام منتقل 
شودميين سبب نظمي فيزيكي همچناين اختالل و بي. ي بزهكارانه نخواهند داشتهافعاليت

افزايش احساس ترس و ناامني منجر .  ترس زيادي از وقوع جرم داشته باشند،كه ساكنان محله
به كاهش حس تعلق عاطفي به محله شده و اين خود احتمال وقوع جرم در محله را افزايش 

1 - Amos Rapoport
2 - Broken Window
3 - Wilson and Kelling
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). 42: 1386،پورشارع(» دهدمي
روانشناسي و اجتماعي شهرنشيني ات تأثير زيمل و وبر بر بررسي ،دانشمنداني نظير دوركيم

هسته اصلي تحليل اجتماعي اين دانشمندان مبتني بر ارتباط . ناشي از انقالب صنعتي پرداختند
دوركيم عقيده داشت كه بين افزايش جرايم و . بين اندازه جامعه و درجه اخالقي آن بود

ر علماي اجتماعي  از نظ.)12: 1374،سلطاني(افزايش جمعيت رابطه مستقيمي وجود دارد 
 رشد شتاب آلود كالبد شهرها همراه با ظهور تغييرات ،همچون زيمل و تونيس،كشور آلمان

 مقدمه تباهي شهرها را فراهم كرد ،گرايانه مبتني بوداجتماعي جديدي كه بر فلسفه مادي
يس لور«شناختي كالن شهرها از دربارة مسائل و مشكالت روان» زيمل«). 86: 1378،موسوي(

 نام ،اندكه گذار از اجتماعات قومي و محلي را به جوامع شهري مطرح كرده» ردفيلد«و » ورث
، شهرنشيني نتايجي از قبيل افزايش جمعيت،نيز» ورث«به عقيده ). 56: 1372،زيمل(برد 

 با هماهنگي يا اختالف جمعيت را در پي دارد كه خود باعث پيامدهاي اجتماعي ،افزايش تراكم
معتقد است كه انفجار »هال«). Konx, 1993: 58 (شودميشناسي در زندگي شهري نو روا

شود كه حتي از بمب ي رفتاري مخربي ميهاجمعيت در شهرهاي دنيا منجر به ايجاد چرخه
 انسجام و توافق ،آيدبا افزايش جمعيت تنوع فرهنگي پيش مي. تر استهيدروژني هم مهلك

 بر رابطه بين افزايش جمعيت و هااين نظريه).227: 76،لها(ود شتر ميرنگاجتماعي هم كم
كنند كه با افزايش جمعيت و  ميتأكيدرشد و توسعه شهرنشيني و افزايش جنايت و بزهكاري 

.گرددرشد كالبدي شهر؛ تغييرات اجتماعي و مسائل ناشي از آن ايجاد مي

اهداف تحقيق 

استان زاي شهري درجرمخيز واي آسيبشناسايي مكانه«هدف اصلي پژوهش حاضر، 
:يابي به هدف كلي مزبور، اهداف جزيي ذيل در نظر استدر راستاي دست.باشدمي» گلستان

.GISافزار خيز شهري استان با استفاده از نرمزا و آسيببندي مكانها و نواحي جرمـ پهنه
.رافيايي در استانهاي جغ بررسي و شناسايي ميزان فراواني جرم بر حسب مكان-

سؤاالت تحقيق

چگونه است؟،ها در استان گلستانـ ميزان فراواني جرايم و آسيب
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بين فراواني وقوع جرم و مكان جغرافيايي چگونه است؟، شناسي تحقيقـ ارتباط روش
خيز شهري استان گلستان چگونه زا و آسيبهاي جرم نواحي و پهنه،ـ پراكندگي نقاط

است؟

روش تحقيق

ي مورد نياز از طريق پرسشنامه هاداده و باشدمي تحليلي –روش تحقيق حاضراز نوع توصيفي 
 كارشناسان فن رسيد، برمبناي ماهيت تأييدمحققين كه اعتبار صوري آن به طراحي شده توسط 
جامعه آماري اين پژوهش، شامل تمامي زندانيان استان كه محل .آوري شداهداف تحقيق جمع

 و هاوقوع پيوسته و اسناد دستگاهل مجرمانه آنان در محدوده جغرافيايي استان بهوقوع افعا
يي كه هاي ثانويه مربوط به جرايم و آسيبهاهمچنين دادهنهادهاي دخيل در فرآيند موضوع و

در ارتباط . باشند بوده، مي1386تا سال1384ي هااستان در طي سالة محل وقوع آن در حوز
 تصادفي ايهسهمي« با استفاده از روش تلفيقيهادانيان قريب به يك سوم آنباجمعيت آماري زن

ي اسنادي به هابخش دادهعنوان نمونه آماري انتخاب و درنوع جرم به با اعمال متغيرايهطبق
نگاه غالب امنيتي و فقدان غلبه رويكرد محرمانه ودليل وجود قوانين پيچيده از يك سو و

 حجم نمونه با ،خصوص مشخصات مكاني جرايم از سوي ديگرنياز دربانك اطالعاتي مورد
غيراحتمالي «گيري  انتخاب و از روش نمونههاتا حد دسترسي به دادهاعمال ضوابط علمي،

.استفاده گرديد» هدفمند

هاتجزيه و تحليل داده

دگذاري و وارد ابتدا ك،اطالعات حاصله از طريق روش ميداني با استفاده از ابزار پرسشنامه
 و تجميع آنها، جهت تعيين مكان وقوعهاپس از ويرايش داده.  شدSPSS11محيط نرم افزار 

 و Arc-GIS 9.2افزار  شد و با استفاده از نرم(GlS) وارد سيستم اطالعات جغرافيايي هاآسيب
،ر تجزيه و تحليل جرايم در سطح شه،Crime Analysis و 3D Analystي جانبي هابرنامه

براي تهيه نقشه پراكنش جرايم در سطح .  انجام گرفتGISاستان در محيط  و سطحهاشهرستان
ي ها شهرستان موقعيت مكاني جرايم بر روي نقشه، دهستان،استان گلستان به تفكيك شهر

 توپوگرافي رقومي تصاوير و عكسهاي هوايي با توان تفكيك مناسب 1:25000، شهرها1:2000
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آوري سپس اطالعات جمع.  تهيه گرديدGISاي در محيط ت يك اليه نقطهمشخص و به صور
شده شامل نوع جرم و فراواني جرم براي هر نقطه در جدول اطالعات توصيفي اليه جرمها 

 اليه پراكنش جرايم بر روي ،دهي دقيق مكانهاي وقوع جرمسپس به منظور آدرس. ثبت گرديد
،به منظور تهيه اليه طبقات جمعيتي و تراكم جمعيت. ي شهري قرار گرفتهاتصاوير و نقشه

با استفاده از نتايج سرشماري ( شهرستانها و دهستانها استان ، شهري1385ابتدا جمعيت سال 
به جدول اطالعات توصيفي اليه شهرها و دهستانهاي ) 1385عمومي نفوس و مسكن سال 

1ي طبيعيهاتكهوپلت و با روش سپس نقشه طبقات جمعيتي با تكنيك كر. استان اضافه گرديد

.بندي گرديد گروه، طبقه5در 
به منظور تهيه نقشه فراواني جرايم پس از مشخص كردن موقعيت مكاني جرايم و نيز ثبت 
اطالعات نوع جرايم و فراواني آنها در جدول اطالعات توصيفي اقدام به نمادسازي با تكنيك 

،ايم به تفكيك نوع جرم در سطح هر شهرستانسپس ميزان فراواني جر.  گرديد2كروگرافيك
. نمودار ستوني تهيه گرديدصورتبهشهر و استان 

براي تهيه نقشه تراكم جرم نسبت به جمعيت شهر، شهرستان و دهستان پس از ثبت 
ي جغرافيايي مورد بررسي، ميزان تراكم جرم نسبت به جمعيت از رابط،هاقلمرواطالعات

 نفر جمعيت تهيه سپس با استفاده از 000/10نقشه تراكم جرم به ازاي هر 
بدين منظور نقشه .  گروهبندي گرديد، طبقه5ي طبيعي در هاتكنيك كروپلت و با روش تكه

،كه در نقشه تهيه شدهيطوربه تهيه گرديد 3تكنيك استان با استفاده از تراكم جرايم در سطح
سپس نقشه فوق بر روي نقشه طبقات تراكم جمعيتي . اشدبمي جرم 3 معادل 4هر نقطه

بندي احتمال خطر جرايم در سطح به منظور پهنه.  قرار گرفت دهستانهاشهرستانها و
 با توجه به موقعيت مكاني جرايم در سطح هر شهرستان و نيز فراواني ،شهرستانهاي استان

و نقشه .  گرديدGISدر محيط 5بعديسه  تحليل يابي جرايم با استفاده از اقدام به درون،جرمها

1 - Natural Breaks
2 - Chorographic Compuye Maps
3 - Dot Density
4 - Dot
5 - 3D Analyst

ميزان فراواني جرم

جمعيتميزان
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 كم، ،خيلي كم( طبقه 5بندي خطر جرايم به تفكيك نوع جرم براي هر شهرستان در پهنه
.تهيه گرديد)  زياد و خيلي زياد،متوسط

هابحث و بررسي يافته

منعكس شده كه به ي موضوعيهاي هويت مكاني جرايم استان گلستان بر روي نقشههايافته
 تراكم جرم نسبت به جمعيت 1 شماره نقشه. گيرندورد بررسي قرار ميتفكيك م

ي اين نقشه از تقسيم ميزان فراواني جرم وقوع هاداده. دهد را نشان ميشهرستانهاي استان
بندي نقشه با طبقه. يافته در سطح شهرستان به جمعيت آن شهرستان ترسيم شده است

 طبقه صورت گرفت كه نتايج حاصله نشان 5ي در ي طبيعهابندي تكهاستفاده از روش طبقه
ي آزادشهر و گنبد كاووس به نسبت جمعيت تراكم وقوع جرم بيشتري هادهد شهرستانمي

.)2 و 1هاي شماره نقشه (دارند

هاي استان گستانتراكم جرم نسبت به جمعيت شهرستان: 1نقشه شماره 
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بندي تراكم جرم طبقهي استان ازهاتراكم جرم نسبت به جمعيت دهستان3شماره نقشه 
.ي طبيعي ترسم شده استها با تكنيك كروپلت و با روش تكهها به جمعيت دهستاننسبت

ي انجيراب و سلطانعلي هااطالعات اين نقشه حاكي از آن است كه نقاط شهري دهستان
.بيشترين تراكم جرم را نسبت به جمعيت شهري خود در بين دهستانهاي استان دارند

هاي استان گلستان ميزان و نوع جرم در شهرستاننقشه فراواني: 2نقشه شماره 

هاي استان گلستانتراكم جرم نسبت به تراكم جمعيت دهستان: 3نقشه شماره 
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شهرهاي گرگان و آزادشهر داراي بيشترين  هستند كه  حاكي از آن2 و 1هاي شماره شهنق
قال و كالله كمترين تراكم جرم را دارا ي آقهاتراكم جرم نسبت به مساحت هستند و شهرستان

ست كه دهستان انجيراب و دهستان سلطانعلي داراي  ا حاكي از آن3 شماره نقشه. باشندمي
،ي استانهابررسي وضعيت ساير دهستان. باشندميم نسبت به مساحت بيشترين تراكم جر

بندي جرائم شهري پهنه4 شماره نقشه.بيانگر پايين بودن تراكم جرم نسبت به سطح است
ست كه در شهر گنبد  ا نتايج حاكي از آن،دهد فراواني نوع جرايم را نشان مي وشهرهاي استان

ربايي و ترافيك س از آن خودكشي و كمترين آن آدمو پ سرقت،كاووس بيشترين نوع جرم
در شهر گرگان بيشترين نوع جرم سرقت سپس خودكشي و كمترين نوع جرم . بوده است

قال  در شهر آق، در شهر مينودشت بيشترين نوع جرم قاچاق مواد مخدر،ترافيك و كالهبرداري
 در شهر بندرگز ،دكشي در شهر كردكوي خو، در شهر بندرتركمن خودكشي و قتل،خودكشي

آباد سرقت و در شهر كالله بيشترين  راميان و علي، در آزادشهر،سرقت و قاچاق مواد مخدر
 عالوه بر نوع فراواني، نحوه پراكنش اين 6 و 5 شماره يهاقشه ن.نوع جرم خودكشي است

. دننشان مي دهرگان و گنبد هاي گجرايم را در سطح شهر

هاي استان گلستانپراكنش فراواني ميزان نوع جرم در شهرستان: 4نقشه شماره 
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پراكنش فراواني جرايم در سطح شهر گرگان: 5ه نقشه شمار

در شهر گنبد كاووسپراكنش فراواني جرايم : 6نقشه شماره 
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گيري نتيجه

اي وقوع جرم و هويت مكاني در سطح استان ي نقطههانتايج تجزيه و تحليل و پردازش اليه
و يافتگي شهرهارغم تمايز ميزان و درجه رشد وتوسعهدهد علي نشان ميهاگلستان و شهرستان

ازشرايط  نسبت به مناطق روستايي از حيث خدمات اجتماعي موجود ،ي استانهاشهرستان
 ولي آنچه كه امروز زندگي در شهرها را با آشفتگي ،تري برخوردار هستندمشابه ومطلوب

ها و نژادهاي مختلف، تعداد زياد مردان مجرد بيشتري مواجه نموده وجود مهاجراني با فرهنگ
 اختالف طبقاتي، بيكاري شديد، مشكالت اقتصادي و درآمدي، كمبود مسكن مناسب و جوان،

 از موارد ايهتطبيق نتايج اين بررسي و مطالعات نظري و تجربي ارائه شده در پار.باشدمي... و 
در استان گلستان بندي آنهازاي شهري و پهنهخيز و آسيبقادر به تبيين پديده مكانهاي جرم

گونه كه مالحظه گرديد شهرهاي گنبد كاووس و آزادشهر به نسبت جمعيت همان.باشدمي
، بيشترين تراكم جرم نسبت به جمعيت، و در سطح دهستاناندبيشتري داشتهتراكم جرم 

 جرم در اينقطههمچنين تراكم.ي انجيراب و سلطانعلي داشته استهااختصاص به دهستان
فرهنگي و ،ي اجتماعيهامل بر بافت شهري و ويژگيأت. محله انجيراب شهر گرگان است

و » شاو«ايج مطالعات متفكران مكتب اكولوژي از جمله تبيين نتاقتصادي مناطق مذكور گوياي
و ) درآمد(و اقتصادي ) ساخت جنسي و سني( متغيرهاي جمعيتي تأثيرمبني بر » كيمك«

در ) جرمماز جمله مشخصات مناطق مختلف شهري يا محل سكونت (هاي مكاني مشخصه
.باشدميرابطه با جرم 

گرگان و گنبد،ع جرم در دو شهر بزرگ استانبررسي حاضر نشان داد بيشترين فراواني نو
سرقت و خودكشي اختصاص داشته است در عين حال ميزان فراواني كاووس به ترتيب به

همچنين بيشترين فراواني نوع جرم . ي فوق متفاوت استهاوقوع جرم در نواحي و نقاط شهر
هرستان بندرتركمن  در ش،قال خودكشي در شهر آق،در شهر مينودشت به قاچاق مواد مخدر

 در شهرستان بندرگز سرقت و قاچاق مواد ، در شهرستان كردكوي خودكشي،خودكشي و قتل
 راميان و علي آباد سرقت و در شهركالله بيشترين وقوع جرم به ، در شهر آزادشهر،مخدر

 جرم بر حوزه تراكم ايههمچنين بررسي افزايش تراكم نقط. خودكشي اختصاص داشته است
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شدت و ضعف توانند بر ميزان وفضاهاي شهري ميناظر بر اين موضوع است كهجمعيتي 
 بگذارند بررسي مكانهاي وقوع در سطح استان گلستان نشان داد برخي از مناطق و تأثيرجرايم 

 جرايم ديگري ،ي جغرافياييهانقاط شهري مستعد بروز و افزايش جرايم مشابه و برخي مكان
، فرهنگي و اقتصادي مناطق است،ي ساختار اجتماعيهار بر ويژگيكه تا حدودي مشابه و ناظ

همچنين بررسي وضعيت پراكنش مكاني در استان گلستان و . اندرا در خود پرورانده
از جمله دوركيم كه عقيده داشت ،باشدميي ارائه شده نيز هايد برخي از نظريهؤ مهاشهرستان

،نيز» ورث« مستقيمي وجود دارد همچنين به عقيده بين افزايش جرايم و افزايش جمعيت رابطه
 با هماهنگي يا اختالف جمعيت را ، افزايش تراكم،شهرنشيني نتايجي از قبيل افزايش جمعيت

 روند شودميشناسي در زندگي شهري در پي دارد كه خود باعث پيامدهاي اجتماعي و روان
نظريه .باشدمي گوياي اين واقعيت ي اخير و ميزان رشد جرايمهاشتابان شهرنشيني در دهه

بر رابطه بين افزايش جمعيت و رشد و توسعه شهرنشيني و افزايش جنايت و بزهكاري »هال«
كنند كه با افزايش جمعيت و رشد كالبدي شهر؛ تغييرات اجتماعي و مسائل ناشي از  ميتأكيد

 انزواطلبي ،فزايش تراكمدهد كه با انشان مي) 1970(مطالعات النسينگ . گرددآن ايجاد مي
كه روابط همبستگي منفي بين تراكم طورييابد بهنيز افزايش ميپي آن كالبديدر اجتماعي و 

حيدري در بررسي وضعيت جرم و رابطه آن با .جمعيت و شناخت همسايه وجود دارد
پرداخته ) 1370ـ1380(هاي اجتماعي ـ اقتصادي و جمعيتي كشور طي ده سال گذشته شاخص

.دهدزا و ميزان جرايم را نشان ميداري افزايش نقاط آسيبكه نتايج حاصله به نحو معني
ي مطالعات پيشين قابل ها بر اساس يافتهخيز استان از زواياي مختلف كامالًمقايسه نقاط آسيب

.باشدميتبيين 
 عوامل شناسي كه بين رفتارهاي مختلف انساني وهمچنين بر اساس رويكرد دانشمندان بوم

محيط طبيعي مانند آب و هوا و زمين و نوع منابع طبيعي مانند كوهستاني بودن محل سكونت 
 بر هامل بر فراواني و نوع جرمأت.باشندو نواحي شهري و روستائي رابطة مستقيمي قائل مي

باالخص در فصل كشاورزي كه مسائل  در اين استان، تا حدودي از اين منظرهاحسب فصل
پيشگامان مكتب .  قابل تبيين است، را دارد و همچنين در دوره بيكاري فصليخاص خود

 و ها را در تفاوت- از جمله ميزان جرايم -مسائل اجتماعي اكولوژي شهر شيكاگو همه
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ي كالبدي را ناشي از هاتفاوت محيطامس راپاپورت.نمايندي مكاني جستجو ميهاخصيصه
 و باالخص شرايط ها به سوي شهرهاسيل مهاجرت از روستاگ. داندمي»هاتفاوتهاي فرهنگ«

ي مختلف هاطبيعي و اقليمي مساعد اين استان كه پذيراي خيل عظيمي از مهاجران استان
 و عدم ،ي فرهنگي به جهت تكثر قوميهاكشور به خصوص نواحي شرقي و بروز تفاوت

ساكنان .باشدميساير نقاط استان  رفتارهاي بزهكارانه در اين مناطق بيش از ايهتوازن منطق
 در ،جيمز ويلسون و جورج كلينگنشين شهرها بر اساس نظريه پنچره شكستهنواحي حاشيه

 احساس محروميت و بيگانگي اجتماعي ،توجهي وجود دارديي كه در آن نمادهاي بيهامحله
 شده و در نتيجه، ها و هنجارها باعث بروز كاهش پيوند آنها با ارزشهادر مردم اين محله

.نمايدگر ميي آنومي در اين مناطق حتي به صورت عادي جلوههااز رفتاربسياري
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